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1. ALGEMENE BESCHRIJVING
CRC Markerpaints zijn gebaseerd op acrylharsen en thermoplastische co-polymeren van hoge
kwaliteit. De CRC Markerpaints brengen een tijdelijke markering aan op diverse substraten, in
een breed gamma verschillende kleuren.
2. KENMERKEN
• Snelle droging.
• Duidelijk zichtbare, schitterende kleuren.
• Gemakkelijk in gebruik.
• Uitmuntende dekkracht, zelfs op donkere oppervlakken.
• Heldere kleur en grote zichtbaarheid:
o Blijft fluorescerend gedurende minstens één maand.
o Verdwijnen geleidelijk na ongeveer 6 maanden, afhankelijk van het substraat.
• Goede hechting op diverse substraten.
• Bevat geen aromatische oplosmiddelen.
• Bevat geen lood of enig ander zwaar metaal.
• Toepasbaar op de meest verscheidene ondergronden.
• De markeringen weerstaan temperaturen beneden het vriespunt.
• De CRC Markerpaint kan op een vochtige ondergrond worden aangebracht.
• De speciaal ontworpen kap laat bediening met één vinger toe.
• Een speciale rheologie van de verf reduceert het schudden vóór gebruik tot een minimum.
3. TOEPASSINGEN
Voldoet aan de eisen voor tijdelijke markeringen in volgende sectoren:
• Openbare werken: constructie van wegen, dammen, spoorwegen, bruggen.
• Topografische indicaties.
• Installatie van nutsvoorzieningen: elektriciteit, telefoon, gas, water, kabels voor
telecommunicatie.
• Havens en luchthavens.
• Landbouw.
• Politie, burgerbescherming en krijgsmacht.
• Sportmanifestaties.
• Officiële en publieke evenementen.
• Olieboringen.
• Markeringen voor geologische studies.
• Mijnbouw.
• Constructie van gebouwen.
• Alle situaties waarin een tijdelijke signalisatie met hoge zichtbaarheid noodzakelijk is.
• CRC Markerpaint kan worden gebruikt op: asfalt, beton, natuurlijke en synthetische steen,
hout, metaal, kunststof.
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4. INSTRUCTIES
Vóór gebruik de spuitbus schudden gedurende tenminste 15 seconden EN tot wanneer de
mengknikker duidelijk vrij beweegt.
Houd de spuitbus ondersteboven en activeer.
Na gebruik de spuitbus rechtop houden en spuiten tot enkel nog gas ontsnapt.
Niet gebruiken op apparatuur onder spanning. Zorg steeds voor een goede ventilatie.
Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU-richtlijn
91/155/EEC en amendementen verkrijgbaar.
5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)
Bindmiddel
: acryl / thermoplast
Kleur
: 6 fluorescente kleuren (rood,
groen, geel, blauw, oranje,
fuchsia)
Wit, zwart, geel
Glans 60° (ASTM D 523 , ISO 2813)
: < 10%
Dichtheid (ASTM D 1475 , ISO 2811)
: 1
Stofdroog
: 5 minuten
Totale droogtijd
: 10 minuten
Droge laagdikte
: 40 µ (2 spuitgangen)
Hechting
: 2B
Dekkracht
: 2 m²/500ml
Spuitcondities:
Minimum omgevingstemperatuur
: -10°C
Minimum werkstuktemperatuur
: -10°C
Maximum relatieve vochtigheid
: 85 %
6. VERPAKKING
Aerosol: 12 x 500 ml
Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille
van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren,
bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke
gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.
Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op
eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com.
Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit
gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.
Versie
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